
 

Notulen vergadering BOL van dinsdag 19 januari 2016  
 
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Lou Gast,  Krista Nieuwenhuizen, Marijke Ahlrichs-Van 
der Veen, Maarten Meuldijk, Alex Bos, Willem Stokkers, Maarten Brinkman (notulist)  
 
Afmeldingen: Ties Bressers, Ruud Kamp, Gert-Jan Overdijkink 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. 
 
Lunetten door een andere bril 
Krista Nieuwenhuizen is masterstudent Urban & Area Development en bewoner van Lunetten. Zij heeft dit 
semester vanuit haar studie de opdracht gekregen een wijk te onderzoeken en met een andere bril op dan die 
van werk of studie naar die wijk te kijken. Het leek haar interessant om de wijk waar zijzelf inmiddels ruim 8 
jaar woont te onderzoeken. Ze is benieuwd welke onderwerpen leven in de wijk en wat er op een BOL 
vergadering zoal wordt besproken. Het gaat daarbij niet zozeer om harde cijfers als wel om het sociale aspect. 
Het meest positieve aspect van Lunetten vindt ze dat het een dorp in de stad is, met een bepaalde knusheid en 
veel natuur, maar toch dicht bij de stad. De matige kwaliteit van het winkelcentrum is een minpunt. 
Christien en Hein vertellen het een en ander over BOL en BOL-kern, dat het BOL een overkoepelende 
organisatie is die opkomt voor de belangen van de wijk en haar bewoners en die de sociale samenhang in de 
wijk wil bevorderen. Het BOL is gesprekspartner van de gemeente en andere instellingen. Lou wijst op de 
bijzondere positie van het BOL, als organisatie met een centrale functie. Nieuwe plannen en initiatieven 
worden vaak via het BOL gepresenteerd. Andere aanwezigen bevestigen deze karakterisering: nieuwe 
initiatieven komen hier binnen en gaan daarna zelf verder. Het BOL is aanspreekpunt voor de wijk voor 
contacten met de gemeente; de lijnen met de politiek zijn kort.   
Krista constateert dat de gemeente overal terugtreedt. Dan heb je een wijk of buurt nodig die actief is. Ze heeft 
het gevoel dat Lunetten z’n actieve wijk is. Hein wijst erop dat juist in Lunetten ook veel kwetsbare mensen 
wonen, mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen. 
Bij een voorstelrondje vertellen de aanwezigen op welke terreinen zij actief zijn in de wijk.  

 
Mededelingen  
. Op 31 januari vindt Gluren bij de buren plaats. Zie voor het programma: http://www.glurenbijdeburen-
lunetten.nl 
. De Laan van Kovelswade wordt afgesloten voor brommers; snorfietsen zijn wel toegestaan.  
 
Aandachtsgebied Verkeer, lucht en geluid 
. Afsluiting Ravelijnpad: tijdens onderhoudswerkzaamheden in november 2015 is gebleken dat de houten 
liggers onder de planken (dek) van zeer slechte kwaliteit zijn. De houten liggers zijn een belangrijk onderdeel in 
de draagconstructie, waardoor de brug bij (grote) belasting zou kunnen bezwijken. De brug is afgesloten en 
omleidingen staan aangegeven. Omdat het benodigde onderzoek naar munitie langer duurt dan was verwacht 
wordt op dit moment gezocht naar een tijdelijke oplossing. Deze week zijn bij de afgesloten brug aanvullende 
borden geplaatst met de reden van de afsluiting. Gelijktijdig wordt gewerkt aan het ontwerpen van de nieuwe 
(definitieve) voorziening. 
. Alex wijst op aanpassing van het bestemmingsplan in verband met verhoging van de geluidswaarden. 
Christien: we hebben destijds besloten geen zienswijze in te dienen. Hein: we hebben hierover niets gehoord 
van omwonenden. 
. Maarten M. wijst op de slechte toestand van de bruggen bij Goeree. Hein zal deze kwestie bij het wijkbureau 
aankaarten. 
. Christien en Lou hebben op 27 januari overleg met Robert Hoenselaar over  de kwestie ’t Goyplein (gevolgen 
van de stadsboulevard voor de Lunettenbaan). 
 
Aandachtsgebied Veiligheid 
. Gert-Jan Overdijkink, die wat betreft het onderwerp veiligheid het contact met het wijkbureau onderhield, 
vertrekt binnenkort. Zijn taak zal worden overgenomen door Christien en Maarten B. 
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Aandachtsgebied Leefbaarheid en openbare ruimte 
. Maarten M. wijst erop dat de nieuwe bloemperken in het winkelcentrum van onbehandeld staal zijn en 
beginnen te roesten. 
. Alex: de bordjes Attentie. Buurtpreventie moeten eens worden schoongemaakt; ze zijn bijna onleesbaar 
geworden. Ook de Paddenstoel zou wel eens schoongemaakt mogen worden. 
 
Aandachtsgebied Groen 
Op 6 februari is er weer wilgen knotten. De wilgen langs de sloot naast de gymzalen worden dit  jaar geknot. 

 
Rondvraag 
. Marijke gaat naar een bijeenkomst van LSA. 
. Willem: de Musketon had vroeger een vaste beheerder, toen kwam Vooruit met bijna alleen vrijwilligers. Met 
ingang van 1 januari 2017 moet de Musketon – zo heeft hij begrepen – geheel op vrijwilligers draaien. De 
Musketon moet blijven bestaan, maar, zo vraag hij zich af, hoe  moeten we dat aanpakken? 
Hein wijst erop dat de gebruikersraad bezig is met deze kwestie. Ruud Kamp zit daar in namens het BOL. 
Willem zal contact opnemen met Ruud. 
. Hein bedankt Alex voor het organiseren van de kerstmarkt. 
. Hein was op 18 januari op een bijeenkomst op het wijkbureau waar met Martine Sluyter en Signe Sordam is 
gesproken over de onderwerpen ‘vluchtelingen, AZC, radicalisering’. Zijn er signalen uit onze wijk dat deze 
onderwerpen hier leven? Kunnen wij als wijk iets  bijdragen om integratie te bevorderen en radicalisering tegen 
te gaan? Willen wij hierover een gesprek? Hein heeft toegezegd te peilen of er behoefte is aan zo’n gesprek. 
Die behoefte blijkt er op dit moment niet te zijn. We spreken af in de vergadering van het BOL te melden als er 
signalen zijn. 
 
Sluiting   
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. 
 
Actielijst 
. Hein zal de slechte toestand van de bruggen bij Goeree bij het wijkbureau aankaarten. 
. Christien en Lou hebben op 27 januari overleg met Robert Hoenselaar over  de kwestie ’t Goyplein. 
. Willem zal contact opnemen met Ruud over de kwestie beheer Musketon. 
 


